Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007- 2013

INVESTEŞTE ÎN OAMENI !
In cadrul proiectului

"Construieşte în siguranţă! Campanie PILOT de promovare a cerinţelor SSM în
domeniul construcţiilor”, începand cu data de 1 martie 2012 a început campania:

"CONSTRUIEŞTE ÎN SIGURANŢĂ”
Obiectiv general:
Conştientizarea în randul angajatorilor şi angajaţilor din domeniul construcţiilor despre importanţa
şi implicaţiile securităţii şi sănătăţii în muncă precum si necesitatea aplicarii normelor şi
reglementarilor legislative din domeniu.
Benficiari direcţi:
-200 de angajaţi şi angajatori din firme de construcţii (cate 10 persoane/firma*20 firme)
-20 firme ce desfasoară activitaţi în domeniul construcţiilor.
Campania este destinată angajaţilor şi angajatorilor din domeniul construcţiilor din regiunea
Bucuresti Ilfov, respectiv 20 de firme care vor beneficia de asistenţă şi training privind
implementarea cerinţelor SSM referitoare la marcare şi la cerinţe minim de securitate şi sănătate
în muncă.
Organizare si desfasurare
Pe parcursul campaniei se vor organiza sesiuni de prezentare/workshop-uri în cele 20 de firme de
construcţii participante la proiect din regiunea Bucureşti- Ilfov în scopul promovarii unui mediu de
lucru sigur şi sănătos prin prevenirea accidente de munca sau a îmbolnavirilor profesionale.
Totodata cele 20 de firme vor primi ajutor specializat SSM de la experţii implicaţi în proiect.
În cadrul sesiunilor de prezentare SSM făcute în cadrul fimelor de construcţii se va pune
accentul pe:
- Prezentarea legislaţiei SSM europeană şi naţională cu ultimele modificari.
- Evaluarea riscurilor pentru un loc de munca specific domeniului.
- Elaborarea planului de masuri pentru locul de munca evaluat.
- Încurajarea folosirii elementelelor de marcaj pe santiere prin distribuirea de mostre la
fiecare companie in parte
- Încurajarea alegerii corecte a echimpamentelor de protecţie pentru muncitorii de pe
şantiere şi distribuirea de echipamente complete de protectie: casca, tricou, pantalon cu
pieptar,vesta reflectorizanta, bocanci, ochelari, manusi, centura de siguranta, jacheta.
- Desfasurarea unui modul de instruire in domeniul securitatii si sanatatii in munca.
Închiderea campaniei şi diseminarea rezultatelor prin intermediul paginii de internet dar şi prin
organizarea unui seminar la care vor fi invitate minim 100 persoane şi în cadrul caruia vor fi
distribuite broşuri cu rezultatele campaniei.
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